
 

 

 
 

 

 

 
ISA (ang. Industry Standard Architecture - standardowa architektura przemysłu) to standard magistrali oraz 
łącza dla komputerów osobistych wprowadzony w roku 1984, jako rozszerzenie architektury IBM PC/XT do 
postaci szesnastobitowej. Służy do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku znaczenie tej architektury zaczęło maleć, a jej funkcje 
przejmował standard PCI. 

 

Złącza ISA na płycie głównej (starszego typu) 

Typowe parametry złączy ISA 
• szyna danych 16-bitowa lub 8-bitowa  

•  szyna adresowa 24-bitowa  

•  brak sygnałów związanych z DMA  

•  sygnały sterujące: MEMR, MEMW, IRQ1, IRQ7, IRQ8, IRQ9, IRQ12, IRQ14, IRQ15, CLK, OSC  

•  teoretyczna szybkość 8 MB/s (efektywna w granicach od 1,6 MB/s do 1,8 MB/s )  

    ISA    

 

Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz 

 

          Płyty główne  
 

Standardy magistrali rozszerzającej 
Opracował: Andrzej Nowak  

 



 

16 bitowe złącze ISA karty rozszerzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szyna danych  8-bitowa 
 

szerokość szyny: 8 bit 

kompatybilna z :  8 bit ISA 

ilość kontaktów:  62 

Vcc                    :  +5 V, -5 V, +12 V, -
12 V 

Zegar                 :  4.77 MHz 

 

 

 

szyna danych 16-bitowa 
 

szerokość szyny: 16 bit 

kompatybilna z:   8 bit ISA, 16 bit 
ISA 

ilość kontaktów:   98 

Vcc            :  +5 V, -5 V, +12 V, -12 V 

Zegar               :    8.33 MHz 

 

 



 

 

 

 

EISA (z ang. Extended Industry Standard Architecture - Rozszerzona Standardowa Architektura Przemysłu) - magistrala 
danych zaprojektowana specjalnie dla 32-bitowych komputerów 80386. Aby zapewnić jej kompatybilność z szyną ISA, 
taktowana jest zegarem 8,33 MHz. Dość duża prędkość transmisji danych (33 MB/s) nie jest tyle rezultatem 
częstotliwości taktowania, co szerokości szyny. Magistrala EISA obsługuje standard Plug&Play w przeciwieństwie do 
swojej poprzedniczki - ISA. 

Opis styków złącza EISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EISA    

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


 

 

 

 

VESA Local Bus, (ang. Video Electronics Standards Association Local Bus, VL Bus, VLB) - 32-bitowa szyna danych 
opracowana przez VESA (Zrzeszenie do spraw Standardów Elektroniki Wideo). 

System Local Bus pojawił się na rynku PC po raz pierwszy w połowie 1992 roku kiedy konsorcjum VESA ustaliło 
standardową specyfikację tej magistrali, nazywaną VL Bus. 

 W przeciwieństwie do EISA Bus, VL Bus taktowana jest z zewnątrz z częstotliwością zegara procesora. Karty 
współpracujące z magistralami ISA (8 lub 16 bit) taktowane zegarem 8 MHz, nie mogły pracować z większymi 
częstotliwościami niż 10 MHz. Aby nie trzeba było takich kart wymieniać, projektanci płyt głównych z systemem VESA 
Local Bus zaprojektowali swoje łącze tak, że stało się ono rozszerzeniem standardowego 8/16-bitowego interfejsu ISA, 
taktowanego zegarem 8 MHz. Dzięki takiemu rozwiązaniu VESA Local Bus jest w pełni kompatybilna ze starszymi 
kartami rozszerzającymi ISA. Wedle definicji standardu VESA na płycie głównej każdego komputera z magistralą Local 
Bus powinny znajdować się 3 gniazda dla jej kart rozszerzających. Sloty szyn Local Bus zostały podobnie jak to miało 
miejsce przy rozbudowie magistrali PC Bus do AT Bus, wydłużone. Dlatego też gniazda kart tego typu są trzyczęściowe. 
Do dwuczęściowego rozszerzenia 16-bitowego dołączono kolejne złącze dla kart 32-bitowych. 

Złącze to wykorzystywane było głównie przez karty graficzne, oraz kontrolery wejścia-wyjścia. W mniejszej ilości 
przypadków, przez karty sieciowe. 

Głównym konkurentem łącza VESA Local Bus, było PCI, które w efekcie zastąpiło łącza VLB. Stało się to dlatego że VLB 
było mocno zależne od magistrali FSB stosowanego procesora (główne sygnały sterujące, taktowanie zegara zgodne z 
zegarem FSB), przez co zmiany w specyfikacji FSB musiały pociągać zmiany w specyfikacji VLB. PCI nie miało tych 
mankamentów, specyfikacja interfejsu była niezależna od FSB.  

Płyta główna ze złączami VLB 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty projektowane pod standard VESA mogły pracować z prędkościami od 25 do 40 MHz, ale mogły mieć już problemy 
przy 50 MHz. Karty PCI, pracując w łączach o stałej częstotliwości, nie miały tego problemu, w związku z tym można je 
było montować w coraz szybszych płytach. 

W efekcie, VESA Local Bus używana była głównie w płytach przeznaczonych dla procesorów klasy 486 

  

    VESA Local Bus (VLB)    
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PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) - magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania urządzeń do płyty 
głównej w komputerach klasy PC. 

Po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w czerwcu 1992 r. jako rozwiązanie umożliwiające szybszą 
komunikację pomiędzy procesorem i kartami niż stosowane dawniej ISA. Dodatkową zaletą PCI jest to, że nie ma 
znaczenia czy w gnieździe jest karta sterownika dysków (np. SCSI), sieciowa czy graficzna. Każda karta, pasująca do 
gniazda PCI, funkcjonuje bez jakichkolwiek problemów, gdyż nie tylko sygnały ale i przeznaczenie poszczególnych styków 
gniazda są znormalizowane. 

 

Schemat blokowy systemu z magistralą PCI 

Charakterystyka ogólna  
 W przeciwieństwie do innych magistrali, przykładowo VESA Local Bus, która początkowo była stosowana tylko 
do przyspieszenia operacji graficznych, szyna PCI stanowi kompleksowe rozwiązanie, przyspieszające współpracę z 
dowolnym urządzeniem zewnętrznym. Przy częstotliwości taktowania 33 MHz i szerokości 32 bitów magistrala PCI 
osiąga szybkość transmisji 132 MB/s. Szerokość szyny adresowej i danych nowych procesorów 64 bitowych zmiany nie 
wpływają na architekturę PCI a jedynie podwaja się przepustowość do 264 MB/s.  

 Karty dołączone do szyny PCI mogą się komunikować nawet bez udziału mikroprocesora, dzięki czemu wzrasta 
efektywność jego użytkowania. Dla każdej karty zdefiniowane są tzw. rejestry konfiguracyjne. Przy ładowaniu systemu 
procesor odczytuje zapisane w nich dane i rozpoznaje, jaka karta jest umieszczona w gnieździe. Instalacja i inicjacja karty 
następuje potem w pełni automatycznie. 

    PCI    



Aby zapewnić zarówno producentom, jak i użytkownikom możliwie dużą elastyczność, w standardzie PCI 
zdefiniowano tzw. gniazdo wspólne (z ang. shared slot). Jest to gniazdo, które może być wykorzystane z kartami 
przystosowanymi do magistral ISA, EISA. Umożliwia to też produkcję kart jednocześnie przystosowanych do PCI i 
pozostałych, wyżej wymienionych magistral 

 Bardzo istotną cechą architektury PCI jest jej skalowalność: w jednym i tym samym komputerze może być 
równolegle lub szeregowo połączonych kilka magistral PCI. Nad koncepcją PCI Local Bus pracowało wielu znaczących 
producentów komputerów, z których każdy starał się aby sprzęt obecnie produkowany przez niego był z tym 
standardem zgodny.  

Przykładowo, rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że uwzględnia możliwość współpracy magistrali nie tylko z 
komputerami wyposażonymi w procesory firmy Intel, ale również z AMD i Cyrix, a także w opartych o procesor PowerPC 
komputerach Pegasos. 32-bitowy standard adresowania PCI używany jest również w innych magistralach (np. AGP). 

Kolejną istotną cechą PCI jest wysoka zgodność pomiędzy poszczególnymi wersjami PCI, jak i rozwiązań 
pochodnych (np. PCI X) przejawiająca się tym, że urządzenia mogą pracować zarówno w starszych jak i nowszych 
gniazdach, pod warunkiem że są dopasowane napięciowo (warianty 3.3V i popularniejszy 5V). Zgodność ta nie jest 
jednak zachowana w stosunku co do PCI Express, która ma zastąpić w przyszłości obecne PCI oraz AGP. 

 

Gniazda 32-bitowej szyny PCI 

Wersje PCI 

 



Wygląd gniazd i kart PCI 
 

 

Zasada działania magistrali PCI 
 

Standard PCI dzieli urządzenia dołączone do magistrali na dwie kategorie: 

• urządzenia inicjujące transmisję – inicjatory (ang. initiators), które stają się zarządcą magistrali. 

•  urządzenia docelowe (ang. targets), mogące transmitować dane. 

 



Opis przebiegu transmisji na magistrali PCI 
 Inicjator, któremu w wyniku arbitrażu został przyznany dostęp do magistrali, podaje na linii AD adres 
początkowy inicjujący jednocześnie urządzenie docelowe (każde urządzenie ma przyznany pewien zakres adresów), a na 
linii C/Bex# kod rodzaju operacji. 

 Instalator uaktywnia też sygnał FRAME# (ramka). Adres i kod komendy powinny zostać zatrzaśnięte w rejestrach 
urządzenia docelowego. W odpowiedzi, w określonym czasie, zaadresowane urządzenie docelowe powinno 
odpowiedzieć uaktywnieniem sygnału DEVSEL# (w przeciwnym wypadku transmisja nie jest realizowana). 

W następnych, kolejnych taktach dane przesyłane są liniami ADx. 

 Przesłanie kolejnej danej wymaga gotowości zarówno inicjatora, jak i urządzenia docelowego, co jest 
sygnalizowane aktywnymi poziomami sygnałów IRDY# (inicjator) i TRDY# (urządzenie docelowe). 

 W przypadku braku poziomu aktywnego chociaż jednego z tych dwóch sygnałów wstawiane są stany 
oczekiwania. 

 Należy podkreślić, że w trakcie transmisji przekazywany jest tylko adres początkowy. Generowanie kolejnych 
adresów jest zadaniem urządzenia docelowego. 

 O zakończeniu transmisji decyduje inicjator. W trakcie transmisji ostatniej danej ustawia on poziom nieaktywny 
sygnału FRAME# i uaktywnia sygnał IRDY#. Po zakończeniu transmisji ostatniej danej sygnał IRDY# przechodzi w stan 
nieaktywny i sygnalizuje zwolnienie magistrali. 

Przerwania a magistrala PCI 
Urządzenia współpracujące z magistralą PCI można podzielić na: 

• jednofunkcyjne – jest pojedynczym urządzeniem logicznym (np.: karta graficzna) 

•  wielofunkcyjne – pełni kilka funkcji logicznych (np.: karta multi I/O – interfejs szeregowy, równoległy, sterownik 
dysków elastycznych) 

Magistrala PCI dysponuje czterema liniami zgłoszenia przerwań oznaczonych INTA# - INTD#. Przerwanie jest zgłaszane 
poziomem niskim, co umożliwia współdzielenie danej linii zgłoszenia przerwania przez kilka urządzeń.  

Standard PCI określa, że urządzenie jednofunkcyjne może używać tylko linii zgłoszenia przerwania INTA#. 

Urządzenie wielofunkcyjne może używać wszystkich czterech linii. 

 

na rysunku widać, że urządzenia 1 i 3 oraz 1, 2 i 3 używają wspólnych linii do zgłaszania swoich przerwań (przerwania 
współdzielone ang. sharable).  



Standard PnP a rodzaj magistrali rozszerzającej 
Jednym z problemów występujących przy instalacji nowego sprzętu w komputerze jest konieczność jego 
konfigurowania. Polega ona na wyborze (ustawieniu ) przy pomocy zworek lub mikroprzełączników pewnych 
parametrów: 

•  numer przerwania sprzętowego 

•  kanał DMA i adresy używane przez niego 

Dodatkowo nowy zainstalowany sprzęt wymaga sterowników programowych (driverów) do jego obsługi 

 

Zasada działania i wymagania standardu Plug and Play 

• Po zainstalowaniu nowego sprzętu i włączeniu zasilania system stwierdzi ten fakt, a następnie automatycznie 
skonfiguruje nowe urządzenie, przydzielając potrzebne mu zasoby w sposób nie powodujący konfliktu z innymi, 
już zainstalowanymi urządzeniami. 

•  Po usunięciu urządzenia z systemu, ponownie rozpozna ten fakt i zwolni zasoby systemu przydzielone 
usuniętemu urządzeniu. 

wymagania standardu Plug and Play 
Urządzenia muszą zapewnić: 

• istnienie mechanizmu detekcji obecności karty 

•  identyfikacja rodzaju urządzenia oraz jego producenta 

•  źródło informacji o zasobach wymaganych przez urządzenie  

•  możliwość konfigurowania programowego 

System  musi zapewnić: 

• istnienie nieulotnej pamięci konfiguracji i przydziału zasobów dla urządzeń 

•  istnienie programu obsługującego wykrywanie obecności i autokonfiguracji urządzeń 

 

W celu umożliwienia stosowania urządzeń różnych producentów, konieczny jest standard określający: 

• mechanizm detekcji urządzeń 

•  adresy rejestrów przechowujących listę wymaganych zasobów i format tej listy 

•  adresy rejestrów konfigurujących urządzenia 

•  adresy pamięci w systemie, gdzie zapisana jest konfiguracja urządzeń 

 

Zasada działania Plug and Play 
 

Start systemu PnP przebiega następująco: 

 

Po włączeniu zasilania inicjowane są i działają te urządzenia, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy systemu ( np.: 
klawiatura, karta graficzna wraz z monitorem oraz urządzenia umożliwiające załadowanie systemu operacyjnego – dysk 
twardy, CD-ROM. Za inicjacje tych urządzeń odpowiedzialny jest BIOS. 

W trakcie pierwszego startu systemu żadne urządzenie PnP nie jest jeszcze skonfigurowane, stąd powyższa procedura 
dotyczy wszystkich urządzeń. W trakcie kolejnych startów systemu wynik przeszukiwania może dać następujące 
rezultaty: 

• brak zmian w stosunku do poprzedniego stanu 

•  wykryte zostało nowe urządzenie – program przydziela odpowiednie zasoby 

•  urządzenie zostało zdeinstalowane – zwolnienie zasobów 

 

 



 
 

Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port) to rodzaj zmodyfikowanej magistrali PCI 
opracowanej przez firmę Intel.  

 Jest to 32-bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy 
pamięcią operacyjną a kartą graficzną. Niektórzy nie uważają jej za magistralę ponieważ umożliwia połączenie jedynie 
dwóch elementów: karty graficznej i chipsetu płyty głównej. Niektóre płyty główne posiadają więcej niż jeden slot AGP. 

 

Standardy AGP 
• AGP 1x, używa kanału 32-bitowego działającego z taktowaniem 66 MHz, co daje maksymalny transfer 266 MB/s 

równy dwukrotnemu transferowi 133 MB/s dostępnemu w magistrali PCI działającej przy taktowaniu 33 
MHz/32-bit; napięcie sygnału 3.3 V.  

•  AGP 2x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 66 MHz z podwójną przepływnością, prowadzącą do 
efektywnego transferu 533 MB/s; napięcie sygnału 3.3 V.  

• AGP 4x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 66 MHz z poczwórną przepływnością, co prowadzi do 
efektywnego transferu maksymalnego 1066 MB/s (1 GB/s); napięcie sygnału 1.5 V.  

•  AGP 8x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 66 MHz z ośmiokrotną przepływnością, co prowadzi do 
efektywnego transferu maksymalnego 2133 MB/s (2 GB/s); napięcie sygnału 1.5 V.  

W większości przypadków karty graficzne 1x / 2x są kompatybilne, tak samo jak 4x / 8x. 

 

 

 

 

 

 

    AGP    



 

 

 

 

PCI-s (PCIe, PCI-E), znana również jako 3GlO (od 3rd Generation I/O), jest pionową magistralą służącą do podłączania 
urządzeń do płyty głównej.  

PCI-Express stanowi magistralę lokalną typu szeregowego, łączącą dwa punkty (Point-to-Point). Nie jest to więc 
magistrala w tradycyjnym rozumieniu, i nie jest rozwinięciem koncepcji "zwykłego" PCI. Taka konstrukcja eliminuje 
konieczność dzielenia pasma pomiędzy kilka urządzeń - każde urządzenie PCI-Express jest połączone bezpośrednio z 
kontrolerem.  

Sygnał przekazywany jest za pomocą dwóch linii, po jednej w każdym kierunku. Częstotliwość taktowania wynosi 
2.5GHz. Protokół transmisji wprowadza dwa dodatkowe bity, do każdych ośmiu bitów danych. Zatem przepustowość 
jednej linii wynosi 250MB/s. W związku z tym, że urządzenia mogą jednocześnie przekazywać sygnał w obydwu 
kierunkach (full-duplex) to można ewentualnie przyjąć, że w przypadku takiego wykorzystania złącza, transfer może 
sięgać 500MB/s.  

Możliwe jest kilka wariantów tej magistrali - z 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 lub 32 liniami (każda składająca się z dwóch 2 
pinowych części - nadawczej i odbiorczej). Wraz ze wzrostem liczby linii wydłużeniu ulega gniazdo, jego konstrukcja 
(poprzez wspólną część początkową i jedynie dodawanie na końcu nowych linii) umożliwia włożenie wolniejszej karty do 
szybszego gniazda (w drugą stronę jest niemożliwe).  

Gniazdo 1x ma 18 pinów z każdej strony, gniazdo 4x - 32, gniazdo 8x - 49, zaś gniazdo 16x - 82 piny z każdej strony.  

Gniazda PCI-E 16x (niebieskie) 4x (czarne) i 1x (białe) 

 

Na płytach głównych gniazda 16x montuje się zwykle w miejscu gniazda AGP na starszych płytach (ponieważ większość 
chipsetów z kontrolerem PCI Express nie zawierają kontrolera AGP, najczęściej obecność PCI-E eliminuje możliwość 
użycia kart graficznych ze złączem AGP, przykłady chipsetów obsługujących zarówno AGP jak i PCI-E to: Via PT880 Pro 
dla procesorów Intela i ULI M1695 + ULI M1567 dla procesorów AMD), pod nim gniazda 8x, 4x i 1x, najdalej zaś od 
procesora - gniazda PCI.  

    PCI-Express    



 

Specyfikacja określa też mniejsze rozmiarowo warianty kart: miniExpress cards, ExpressCards (następca PCMCIA) oraz 
AdvancedTCA (następca CompactPCI). 

Zalety kart PCI-Express 
• Jedną z najważniejszych zalet nowej magistrali jest jej skalowalność. W związku z niezależnością pasma, w 

jednym slocie możemy jednocześnie wykorzystać więcej dwukierunkowych złączy PCI Express, dzięki czemu 
możemy zwielokrotnić przepustowość dla pojedynczego urządzenia (karty). Ze względu na to, w oznaczeniach 
nazw gniazd pojawiły się dodatkowe wyróżniki cyfrowe. Uwzględniając urządzenia w pełni wykorzystujące full-
duplex można więc, dla takiego gniazda, pisać o łącznej przepustowości 1GB/s.  

• Kolejną zaletą PCI-Express jest obsługa Plug and play.Złącze PCI ex. nie dzieli przepustowości przy zamontowaniu 
dwóch lub większej ilości kart.  


